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  TIETOSUOJAILMOITUS 
 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

  artiklat 13 ja 14 
Laatimispäivämäärä: 15.3.2021 

 

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään? 

METEssä kerätään yritystietoja yhteyshenkilöineen projektin läpiviemistä varten. 

Mitä tietoja keräämme? 

Yrityksen nimi ja osoite, sekä yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 
Yrityksestä energian käyttötietoja; sähkö, lämpö, ilmanvaihto sekä niihin liittyviä euromääräisiä 
lukuja. 

Millä perusteella keräämme tietoja? 

Hankkeen läpiviemistä varten, ks. tietoja hankkeesta osoitteessa www.maaseudunmete.fi 

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme 

Kaakkois-Suomen eli Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maaseudulla toimivien mikro- ja 
pienyritysten osalta, valikoidusti. 

Kenelle tietoja siirretään? 

Tiedot ovat ainoastaan projektin sisäiseen käyttöön, säilytetään LABin Teams -kansiossa, jonne ei 
ole ulkopuolisilla mahdollisuus päästä. Ainoastaan projektihenkilöstö voi niihin päästä. 

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen 

Kyllä, LUT konsernin tietoturvamääräysten mukaisesti. 

Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 

Hankkeen ajan, eli kaikki tuhotaan 1.7.2022 kun hanke on projektisuunnitelman mukaisesti 
valmistunut. 

Automatisoitu päätöksenteko 

Ei ole. 

 

 

http://www.maaseudunmete.fi/
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Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 
tietolainsäädäntöä. Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet: 

a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.  
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.  
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.  
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.  
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.  

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä 
pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla. 

Tutkimusrekisterin tiedot 

Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut METE- yritysrekisteri 

Projektin toteutusaika: 1.1.2021 - 30.6.2022 

Rekisterinpitäjä 

LAB-ammattikorkeakoulu Oy  
Y-tunnus 2630644-6  

Lahden kampus 
Mukkulankatu 19,15210 Lahti  
03 82818 (vaihde)  
servicedesk@lab.fi 

Lappeenrannan kampus  
Yliopistonkatu 36, 53850 
029 446 5000 (vaihde) 
servicedesk@lab.fi 

Yhteyshenkilön tiedot 

Sirpa Pulkkinen , Projektipäällikkö 

sirpa.pulkkinen@lab.fi 
+358 50 4364094 
 

 Ulla Kotonen, TKI-päällikkö 

Ulla.Kotonen@lab.fi 
+358447080588 
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Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako 

JS Enviro / Juha Saajoranta Luumäki / asiakashankinnasta vastaava 

Projektin vastuullinen johtaja 

Sirpa Pulkkinen , Projektipäällikkö 

sirpa.pulkkinen@lab.fi 
+358 50 4364094 

Tutkimuksen suorittajat 
 

Mika Keski-Luopa, Juha Saajoranta 
 
LAB:n tietosuojavastaava 

Lakimies Anne Himanka  
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta  
Puhelinnumero: 050 564 4623  
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi 
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